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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Кредит ECTS – 3 

Кредит держ. –  3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка  

 (шифр і назва) 
За вибором 

  

 

Модулів – 2 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування):  

014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  2-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –90 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента  – 

Освітньо-

кваліфікаційний ступінь: 

бакалавр 

 4 год. - 

Практичні, семінарські 

 26 год.  - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання  – 30 / 60 

для заочної форми навчання  – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оздоровчі заняття на воді»      є: 

озброїти студентів знаннями про методику використання оздоровчих вправ на 

воді та застосування у практичній діяльності, формування базових професійно-

педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну 

підготовку. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Оздоровчі 

заняття на воді» є: оволодіти методикою організації активного відпочинку; 

збереження й зміцнення здоров’я, загартування, відновлення фізичних сил; 

оволодіти знаннями теорії і методики використання оздоровчих вправ на воді; 

розвиток основних фізичних і виховання морально-вольових якостей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  значення     та      завдання       навчального    курсу     «Оздоровчі 

заняття   на   воді; особливості організації навчального процесу  на заняттях у воді 

з оздоровчою спрямованістю; класифікацію оздоровчих занять у воді; методики 

побудови оздоровчих занять у воді з різним контингентом; техніку спортивних і 

прикладних видів плавання; методику початкового навчання плавання; засоби 

контролю й самоконтролю під час занять у воді; забезпечення місць і безпеку 

проведення занять у воді;  

уміти: плавати  спортивними  та прикладними  стилями;  формулювати 

завдання заняття з урахуванням стану здоров’я, віку, фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості тих, хто займається; підбирати відповідні засоби для 

розв’язання поставлених завдань; складати план-конспект заняття з аквааеробіки 

й оздоровчого плавання; володіти термінологією та спеціальними жестами; 

самостійно проводити заняття з аквааеробіки. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Заняття у воді в системі оздоровлення людини 
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Тема 1. Вплив плавання на організм людини.   

Фізичні якості води (в’язкість, звукопроникність, світлопроникність, 

плавучість тіла, опір). Види плавання. Методика проведення занять. Заходи 

безпеки під час проведення занять. 

 

Змістовий модуль 2. Оздоровче плавання як засіб профілактики та 

лікування різних захворювань 

Тема 2.     Заняття у воді при різних захворюваннях. 

Програма вправ при захворюваннях серцево-судинної системи, дихальної 

системи, захворюваннях та порушеннях нервової системи, хворобах обміну 

речовин; плавання в ортопедії та травматології. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усьо

-го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 90 4 26   60       

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Заняття у воді в системі оздоровлення людини 

 

Тема 1. Вплив плавання на 

організм людини. 

 2 6   20       

Разом за змістовим модулем 1   

2 

 

6 

   

20 

      

Змістовий модуль 2. Оздоровче плавання як засіб профілактики та 

лікування різних захворювань 

 

Тема 1.     Заняття у воді при 

різних захворюваннях. 

 2 20   40       

Разом за змістовим модулем 2  2 6 

 

  40       

Усього годин  4 26   60       
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Техніка рятування потопаючого. Надання першої 

допомоги потерпілому на воді. 

2 

2 Методика навчання плавання немовлят. 4 

 

3 Методика навчання плавання дітей дошкільного віку. 4 

4 Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем. 

4 

5 Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях дихальної системи 

6 

6 Програми фізичної реабілітації засобами плавання при 

захворюваннях нервової системи 

2 

7 Програми фізичної реабілітації засобами плавання в 

ортопедії та травматології 

4 

 Разом 26 

                                                                

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вплив плавання на фізичний стан людини. 4 

2 Значення плавання для людей різного віку. 6 

3 Загальна характеристика та класифікація прикладного 

плавання. Техніки прикладного плавання. 

6 

4 Техніка рятування потопаючого. Надання першої 

допомоги потерпілому на воді. 

6 

5 Фізіологічні особливості немовлят. 6 

6 Оздоровлення немовлят. Методика навчання плавання. 6 

7 Фізіологічні особливості дитини дошкільного віку. 

Методика навчання плавання дітей дошкільного віку. 

6 

8 Фізіологічний розвиток організму школярів. Методика 

навчання плавання дітей шкільного віку. 

6 

9 Анатомо-фізіологічні особливості організму та медичні 

проблеми людей середнього та похилого віку. 

4 

10 Методика оздоровчого плавання для літніх людей. 4 

11 Правила поведінки і техніка безпеки під час проведення 

занять у воді. 

6 

 Разом  60 
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7. Методи навчання 

Лекційні практичні заняття. Самостійна робота з навчальним посібниками. 

Для активізації навчальної діяльності студентів використовуються тестування.  

8. Методи контролю 

Поточні види контролю; підсумковий вид контролю: залік у 4 семестрі. 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для заліку 

 

Змістовий модуль  

ІНДЗ 

Сума 

балів Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

13 12 12 12 12 12 12 15 100 

 

Т1. Техніка рятування потопаючого. Надання першої допомоги потерпілому 

на воді. 

Т2. Методика навчання плаванню немовлят. 

Т3. Методика навчання плаванню дітей дошкільного віку. 

Т4. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

серцево-судинної  системи. 

Т5. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

дихальної системи. 

Т6. Програми фізичної реабілітації засобами плавання при захворюваннях 

нервової системи. 

Т7. Програми фізичної реабілітації засобами плавання в ортопедії та 

травматології.  
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні  вказівки  щодо  практичних  занять  з  навчальної  дисципліни 

«Оздоровчі заняття на воді».  –  Кременчук : ПП  Щербатих, 2014. – 35 с. 

2. Методичні  вказівки  щодо  самостійної роботи  з  навчальної  дисципліни 

«Оздоровчі заняття на воді».  –  Кременчук : ПП  Щербатих, 2014. – 27 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Аквааэробика  /  авт.-сост.  Е. А. Яных,  В. А. Захаркина. – М. :  АСТ;  

Донецк : Сталкер, 2006. – 127 с. 

2. Булгакова Н. Ж. Познакомьтесь  –  плавание / Н. Ж. Булгакова. – М.  : 

Издательство АСТ :   Издательство Астрель, 2002. – 160 с. 

3. Викулов А. Д. Плавание / А. Д. Викулов. – М. : Владос-пресс, 2003. – 

178 с. 
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4. Карпенко Е. Н. Плавание  :  игровой метод обучения  /  Е. Н. Карпенко,  

Т. П. Короткова. – М. : Олимпия Пресс; Донецк : Пространство, 2006. – 48 с. 

5. Чертов Н. В.  Плавание / Н. В. Чертов.  –   Ростов-на-Дону  :  ПИ ЮФУ, 

2007. – 180 с. 

6.  Шульга  Л.  М.    Оздоровче    плавання    :    навчальний    посібник  /  

Л. М. Шульга. – К. : Олімп. л-ра, 2008. – 232 с. 

 

Допоміжна 

 

      1. Викулов А. Д.  Плавание  :  Учебное  пособие для  высш.  уч.  заведений  /  

     А. Д. Викулов. – М. :  «Владос-Пресс», 2003. – 386 с. 

      2. Кардамонов Н. Н. Плавание : лечение и спорт / Н. Н. Кардамонов. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 236 с. 

3. Лоуренс Д.  Аквааэробика.  Упражнения в воде / Пер. с англ. А. Озерова  /  

Д. Лоуренс. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 256 с. 

4. Макаренко Л. П. Плавайте на здоровье / Л. П. Макаренко. – К. : Здоровья, 

2002.  136 с. 

5. Плавание. Учебник для вузов / под ред. Булгаковой Н. Ж. – М. : 

Физкультура и  спорт, 2001. – 400 с. 

6. Плавання з методикою викладання: прикладне плавання : Навчальний 

посібник    для студентів факультетів фізичного виховання та інститутів 

фізичної культури. / Уклад. : Клопов Р. В., Іванов А. П., Назаренко В. В. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2005. – 40 с. 

7.  Тихомирова  И.  Аквафитнес.  Тренер вам не нужен!  /  И.  Тимирова  –  

СПБ. : Питер, 2005. – 128 с. 

12. Інформаційні ресурси 
 
1. Інтернет. 

2. ЕОМ класу PENTIUM 133 і вище. 


